
KULTTUURIHEINÄKUU 
SODAN JA RAUHAN 
RAJOILLA

monikulttuurisesti mäntlahdessa

On kulunut 200 vuotta Haminan rauhan-
sopimuksen solmimisesta ja 40 vuotta 
John Lennonin järjestämästä Live Peace in 
Toronto -69 festivaalista. Miksi emme siis 
jälleen juhlisi rauhan merkeissä?

Juhlapaikkamme, pieni merenrantakylä 
Mäntlahti, on historiallinen sodan ja rau-
han leikkauspiste: käytiinhän täällä ainut-
laatuinen taistelu, jossa ei ammuttu 
ainuttakaan laukausta, saati käyty edes 
käsikähmää, juhannuksena 1742, jonka 
seurauksena Vanha Suomi syntyi suoma-
laisuuden historiankirjoihin 66 vuoden 
ajaksi, aina Haminan rauhaan 1809 asti.

3.7 - 26.7.HIUKAN ASIAA...

Rannantaikaa väki ry ei pyri tuottamaan voittoa jul-
kaisujensa tai järjestämiensä juhlien avulla, sensi-
jaan yhdistys pyrkii edistämään tiedonvälitystä ja 
kommunikointia, oli se sitten kuvataidetta, musiikkia, 
teatteria tai muuta esittävää taidetta, kirjoitettua kiel-
tä, tai vain mahdollisuutta tavata toisia ihmisiä, aika-
laisia.

Kylä maailmassa kulttuuriheinäkuumme ei ole varsinai-
sesti mikään festivaali, vaan sarja pienimuotoisia klubi-
maisia illanviettoja: emme pyri kasvattamaan 
yleisömäärää, päinvastoin pyrimme siihen, että yleisös-
tä itse kukin olisi vuorollaan esiintyjä. Tehtävä ei ole 
helppo ja näemmä vaikeasti ymmärrettävä Suomes-
sa, jossa pyritään suuriin taloudellisiin tuottavuuslukui-
hin kaikessa. Kulttuuriheinäkuumme ei ole 
kannattavaa liiketoimintaa vaan talkootyötä.

Hasse Walli on ensimmäinen, myös kansainvälisesti 
tunnettu pitkänlinjan artisti, joka lähti talkoisiimme mu-
kaan vuonna 2006. Hän tuo tänä vuonna mukanaan 
Power Trion uudella rumpalilla, Vesa Aaltosella.

Kansainväisesti tunnettuja esiintyjiämme tänä 
vuonna ovat myös aunuksenkarjalaiset yhtyeet Santtu 
Karhu ja Talvisovat, sekä Arto Rinne ja Sattuma.

HAMINAN RAUHA 1809 - LIVE PEACE 
IN HAMINA 2009 - 200 VUOTTA !

Monokulttuurisuus on sodan aikaa, rauhan aikaan 
monikulttuurisuus kuoriutuu esiin.

Nauttikkaamme rauhanajasta ja ottakaamme selvää, 
mitä kaikkea se sisältää, kun siihen kerrankin on mah-
dollisuus. Unohtakaamme sodan tunnusmerkit ja 
kuunnelkaamme toisiamme oppiaksemme. Kuunnel-
kaamme todellisuuden laulun virtaa virkistyäksemme 
siinä!

KERRAN ELÄMÄSSÄ, MÄNTLAHDESSA
Tämä ei ole matkailumainos, vaan päättymätön tarina 
paikasta, josta ei edes Dante uneksinut Jumalaisessa 
näytelmässään. Heinäkuussa on ehkä parhaat mah-
dollisuudet tutustua kohteeseemme, joka on osa itse-
kunkin sisintä halusi tai ei.

ALLUS OLI MUNA
Tutustumme suomenkieleen ja pääsemme sen juuris-
toon aunuksenkarjalaisten runoilijoiden ja muusikoi-
den avustuksella Vapaassa viikonlopussa 17-19.7. 

Santtu Karhun ja Arto Rinteen yhtyeitten viikon-
loppu yhdessä kirjallisuusyhdistys Paltan edustuksen 
kanssa tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen globaalis-
sakin katsannossa. Käymme näennäisiä juuriamme 
syvemmällä kukin tavallamme. 

VALTIO KUSETTAA
Aloitamme heinäkuun kiertueemme Mäntlahden mai-
semiin Punk-musiikin katselmuksella, jota ei sitäkään 
ole syytä aliarvoida: niin lyriikka kuin musiikkikin on 
uudesti luotua ja harvoin kuultua.

YHTÄKAIKKI
Saamme nauttia yhdessäolosta, runoudesta, tanssista 
ja musiikista rakkauden Mäntlahdessa jälleen kerran. 
Tervetuloa!

Ilkka Ahmavaara
Kulttuuriheinäkuu, tait.joht.

www.saunalahti.fi/rantai



OHJELMA

3-5.7 BIG BANG:
Polkaistaan kulttuuriheinäkuu käyntiin talviteloilta.
- Perjantaina 3.7 Naamiaiset: Tule Sellaisena kuin olit 
60-70 luvulla, ajan musiikkia viinyylilevyiltä (tuo vanha 
lempparisi mukaan). Rantai väki ja ystävät, vapaa pääsy.
- Lauantaina 4.7 Punk iltamat PUNK IS NOT DEAD IT 

JUST SMELLS FUNNY (liput 3 euroa) klo 18:00: 
• Sa-Int Lahdesta. Malja laulu, Kuju rummut,  Ari 
basso, Juha kitara.
• Dilligafs Haminasta Sepo basso, Jani rummut, 
Markus kitara. 
• Mäski Kotkasta. Löövi huuto, Mattila kitara & 
taustahuuto, Kiljumaster takkamakkara & kiljub-
last, Ile paasso & taustarähinä.
• Kuolleet Sielut Haminasta ja Helsingistä. Lassi 
Lehmusvuori kitara, Tuukka Sandström basso ja 
laulu, Jani Suvivuo rummut.
• Punkjazzjamit. Kokoonpano vapaa, mm. Sanna 
Klausista (saksofoni). 

10-12.7. ROOTS, JUURET:
- Perjantaina 10.7 klo 18 alkaen (liput 8 euroa) 

• Urbaani Cowboy Ville Kumpunen ystävineen 
Helsingistä, mm. Iikka Lovio
• Kingside Boulevard Kotkasta. Vekku voc, gtr, 
Härski dr, Kärsä bass, voc, Sanna sax, flute, voc, 
Clapa gtr, voc. 
• Hasse Walli Power Trio. Kitarassa Hasse Walli, 
bassossa Pasi Nousiainen ja rummuissa Vesa 
Aaltonen. Power trion ohjelmisto sisältää 30-lu-
vun bluesia, 50-60 lukujen musiikkia, Jimi 
Hendrixin ja Hasse Wallin sävellyksiä, sekä ballaa-
deja, milteipä valsseja... Saa tanssia.

- Lauantaina 11.7.  VILNIEMEN KOULUN ENTISET OPPI-
LAAT TAPAAVAT JUURILLAAN Klo 19:00

• Soil Senders Tampereelta. Jarkko Ravi vocal, gui-
tar, sax, Kalevi Manninen guitar, vocal, Juho Sassi 
double bass, vocal, Petri Pylvänen drums, vocal.

17-19.7. VAPAA VIIKONLOPPU: 
KANSANMUSIIKIN JA KIRJALLISUUDEN 
JUHLAA YLI RAJOJEN
- Perjantaina  17.7. Rock, runous ja rauha, illan päättää 

• Santtu Karhu ja talvisovat Petroskoista klo 
21:00. (liput 5 euroa) Santtu Karhu - vocals, man-
dolin, lapsteel guitar, melodica; Fedor Astashov - 
guitars; Artjom Undalov - bass; Andrei Lukin - 
drums;

- Lauantaina 18.7. Sananvapaus sodassa ja rauhassa. 
Sodan ja rauhan rajat.

Kirjailijat ja epäkirjailijat äänessä niin keskustelun 
kuin musiikin keinoin. Mukana eturivin kirjallisia 
vaikuttajia, mm. J.K. Ihalainen, Markku Into ja 
Martin Staffan. Henna Tahvanainen esittää kan-
telemusiikkia. Illan päättää 
• Arto Rinne ja Sattuma Petroskoista klo 20:00 (li-
put 5 euroa). Sattuma on petroskoilainen folk- ja 
kansanmusiikkiyhtye, joka esittää suomalaisia ja 
karjalaisia kansanlauluja sekä keulahamo Arto 
Rinteen tekemiä kappaleita. Arto Rinne, Dmitri De-
min, Eila Rinne ja Vladik Demin. 

- Sunnuntaina 19.7. poimitaan perunoita puista. Lampai-
ta, hevosia, ilmassa liikkuvia korsia.

26.7. LASTENPÄIVÄ JA PÄÄTÖSJUHLA 
ALKAEN 12:00:
- Sunnuntaina 26.7. Lastenpäivän satumatka, illalla klas-
sisen musiiikin konsertti ja myöhemmin luut kerää ka-
saan Beethoven hyvin hiljaa kenties kiljaisten. 
Rantaiväki ja ystävät, vapaa pääsy.

• Satumatka productions Virolahdelta satumat-
kalla.
• Pelejä ja kilpailuja lapsille paikallisin voimin. 
Laulua.
• Johanna Kaarton huilukonsertti klo 18:00.

MYÖS HEINÄKUUSSA:
• ULKOILMATAIDENÄYTTELY GALLERIA KYMEN KULLASSA 
PAUSSI-KIOSKILLA
• ITE TAIDETTA RANTAITUVALLA 
• ERKKI PIRTOLAN ELOKUVAESITYKSIÄ
• LENTOPALLOA RANTAITUVAN KENTÄLLÄ

100 m.

Rantaitupa

Ulkoilmalava ym.

Hyötispiste

Klamilaan 6 km

Pyötsa
a
rentie

Sim
onmäentie

Rantajoentie

Rantajoentie

Ojalanpolku

Sam
psanpolku

Va
nha

kylä
ntie

Museotie

Mäntlahden keskusta

PARKKI
PAIKAT

Kartta © Ilkka Ahmavaara

Lentopallokenttä

Paussi-Kioski

ja Galleria 

Kymen Kulta

Kylänranta. Väyläsyväys 
kunnan laituriin 1m.

Haminaan 14 km

Käytettyjen tietokoneitten, 

näyttöjen, oheislaitteiden ja 

tarvikkeiden myynti.

Craft Trading Ltd Oy
Villenkatu 4

49400 Hamina

Avoinna torstai - perjantai

klo 10 -17

Kari Karppinen puh. 0400-422447, 

crafttrading@yahoo.com

www.saunalahti.fi/rantai


